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Ü l é s t f a r t e t t Arelienorzések, kereskedelem 
a Minisztertanács Gyermekegészségügyi intézmények 

Rendalet a munkavédelem kovatelményrendszeréro! 
A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 

a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. 
A kormány jóváhagyólag tudomásul vet-

te a külügyminiszter jelentését a Kubai 
Köztársaságban tett hivatalos, baráti, va-
lamint a Portugál Köztársaságban tett hi-
vatalos látogatásáról. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának 
elnöksége javaslatot tett a munkavédelem 
szabályozásának korszerűsítésére. Az elő-
terjesztés alapján a Minisztertanács ren-
deletben határozta meg a munkavédelem 

követelményrendszerét. A rendelet meg-
erősíti s munkavédelem elsőrendű fontos-
ságát, növeli a központi és a gazdálkodó 
szervezetek vezetőinek felelősségét, és a 
korábbinál nagyobb teret ad a helyi meg-
oldásoknak. A munkavédelem hatékonyabb 
összehangolása és ellenőrzése érdekében és 
az úi követelményeknek megfelelően. a 
kormány módosította az Országos Munka-
védelmi Bizottság jogállását és működését. 

A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket 
tárgyalt. 

A városi tanács vb-üléséröl jelentjük 

üz yj technológiához 
alkalmazkecEé módszerek 
a balesetek elhárítására 

A Minisztertanács csütör-
tökön hozott rendelete a 
munkavédelem szabályozá-
sát lényegesen egyszerűsíti, 
megszüntet párhuzamos 
vagy éppen egymásnak el-
lentmondó intézkedéseket, s 
lehetővé teszi, hogy a ren-
delkezések végrehajtásának 
konkrét módszereit minde-
nütt a helyi adottságoknak 
megfelelően válasszák ki. A 
munkavédelemről jelenleg a 
jogszabályok sokasága intéz-
kedik. Az alapkövetelmé-
nyeket a Munka Törvény-
könyve és annak végrehaj-
tási rendelete egyaránt rög-
zíti, az általános baleset-
elhárító és egészségvédő 
óvórendszabályban (ÁBEO) 
eljái-ási és műszaki előírások 
keverednek, gyakran felsőbb 
szintű rendelkezéseket ismé-
tel mintegy száz miniszteri 
rendelet és utasítás, külön 
szabályok érvényesek a ve-
szélyes technológiával dolgo-
zó ágazatokra, mindezt ösz-
szefoglalják a vállalati mun-
kavédelmi szabályzatok, s a 
technológia fejlődésével fo-
kozatosan kialakulnak a ha-
zai és nemzetközi munka-
védelmi szabványok. Az 
epületekkel, építményekkel 
összefüggő munkavédelmi 
követelmények például az 
ABFO-ban ugyanúgy meg-
találhatók, mint az Országos 
Építési Szabályzatban, az 
ágazati-iparági óvórendsza-
bályokban, sőt a tervezési 
előírásokban is, s a követel-
mények nemegyszer ellent-
mondóak. Ugyanakkor több 
területen, például a vibráció, 
a nem radioaktív sugárzá-
sok, egyes pszichofizikai á r -
talmak elhárítására még az 
alapkövetelményeket sem 
szabályozták. 

A Minisztertanács mosta-
ni rendelete lényegében va-
lamennyi jelenlegi munka-
védelmi szabályozást érinti, 
egyszerűsiti, jó néhányat 
megszüntet, egyedül a veszé-
lyes technológiákkal dolgo-
zó ágazatok, mint például a 
bányászat és az energiaipar 
munkavédelmi szabályozását 
hagyja változatlanul. A 
munkavédelem elvi jellegű 
szabályait továbbra is a 
Munka Törvénykönyve fog-
lalja magában, annak vég-
rehajtási rendelete azonban 
kifejezetten munkavédelmi 
kérdésekre nem tér m a j d 
ki. Megszűnik az általános 
baleset-elhárító és egészség-
védő óvórendszabály is, és 
kizárólag a mostani kor-
mányrendelet rögzíti a nép-
gazdaság egészére a mun-
kavédelem alap- és keret-
követelményeit. A különbö-
ző szakmák munkavédelmi 
követelményeit mind széle-
sebb körben a szabványok 
ír ják majd elő, amelyek 
jobban igazodnak a techni-
ka, a technológia változásai-
hoz. Már most körülbelül 
500 munkavédelmi szabvány 
van életben, s számuk ro-
hamosan tovább (növekszik. 
A szabványok terjedésével 
az ágazati óvórendszabályok 
is fokozatosan megszűnnek. 
Közös KGST-munkavédelmi 

szabványokat is kidolgoznak, 
ezzel is védve az egymásnak 
szállított berendezéseknél 
dolgozók testi épségét. 1980. 
január 1-től a KGST-orszá-
gok S munkavédelmi alap-
szabványa lép életbe, amely-
egységesen értelmezi a mun-
kavédelem fogalmát, a mun-
kavédelmi szabványrendszer 
felépítését, a veszélyes és 
ártalmas tfermelési tényező-
ket, a dolgozók védőeszkö-
zeinek és a termélőberende-
zések általános munkavédel-
mi követelményeit. 

A központi előírások, illet-
ve a szabványok csak a kö-
vetelményeket ír ják elő. 
Azolj végrehajtásának, mód-
ját az eddigiektől eltérően a 
vállalatokra bízzák. A vál-
lalatoknak kell például el-
dönteniük, hogy a helyi kö-
rülmények között miiven 
módon csökkenthetik példá-
ul a zajt, a port a megtűrt 
szintre. Ez az üzemek veze-
tői számára több jogot, de 
nagyobjp felelősséget is je-
lent, mert a jövőben az éd-
digieknél is szigorúbban 
megkövetelik az illetékesek 
a munkavédelmi rendelke-
zések végrehajtását. 

A vállalatoknak az ú j kö-
vetelményekhez igazodva 
1981 végéig kell átdolgozni-
uk munkavédelmi szabály-
zatukat. (MTI) 

Szeged megyei város taná-
csának végrehajtó bizottsága 
tegnap délelőtt ülést tartott 
Papp Gyula tanácselnök ve-
zetésével. A testület több 
előterjesztést megtárgyalt, 
majd napirend szerint fog-
lalkozott a helyi árhatósági 
munkával, s az árellenőrzé-
sek tapasztalataival; egy 
korábbi, a kereskedelem fej-
lsztésével és Szeged áruellá-
tásával összefüggő tanácsi 
határozat végrehajtásával, s 
a gyermek-egészségügyi in-
tézmériyek szervezetének 
korszerűsítéséről szóló jelen-
téssel. 

A vb megállapította, hogy 
az ár ellenőrzések tervszerű-
en folynak, és súlyosabb 
szankciókat nem kellett kez-
deményezni. Előfordult 
ugyan, hogy. helyenként in-
dokolatlan árbevételtöbblet-
re találtak, de ezek mögött 
nem állt szándékosság, az 
árképzés utáni költségmoz-
gásokra voltalt visszavezet-
hetők. A gazdálkodók a több-
letet ilyen esetekben vissza 
is utalták. Szakszerűtlenség 
miatt is készült elvétve hi-
bás árvetés az iparban. Az 
építőiparban gyakrabban fel-
mutattak árképzési rendelle-
nességet az ellenőrök: a meg-
rendelők sem az árajánlato-
kat, sem a tényleges számlá-
zást, nem ellenőrzik kellő ala-
possággal, így többször kifi-
zettek -el nem végzett mun-
kát is. Ugyanitt laza a szerző-
déses fegyelem, és hosszúak 
az átfutási idők. A fogyasz-
tói áraknál a rendeleteket a 
vállalatok betartották.. A .vb 
tontosnak minősítette a to-
vábbiakban a szolgáltatási 
díjtételek ellenőrzését és an-
nak állandó figyelemmel kí-
sérését hogy a díjtételekért 
a megrendelők az előírt mi-
nőségű szolgáltatást lcapják-e. 

Szeged megyei város taná-
csa 1977 decemberében tár-
gyalta a társadalompolitikai 
célkitűzések megvalósulása o 
kereskedelemben, Szeged 
áruellátása témájú előter-
jesztést.. Elismeréssel vette 
tudomásul a kereskedelmi és 
vendéglátó vállalatok, szö-
vetkezetek és a tanácsi szak-
igazgatási szervek dolgozói, 
nak a város lakossága áru-
ellátásának biztosítása érde-

kében kifejtett erőfeszítését 
Egyidejűleg határozatában 
előírta,' hogy. biztosítani kell 
az V. ötéves tervidőszakra 
vonatkozó kereskedelmi < fej-
lesztések előkészítését és ha-
táridőre történő megvalósu-
lását. Keresni kel! a megol-
dást. hogy az ú j lakótelepe-
ken az alapvető élelmiszer-
cikkekből már a lakosok be-
költözésével egyidejűleg biz-
tosítani lehessen az ellátást. 
Az áruellátás és a kereske-
delmi szolgáltatások színvo-
nalának a fogyasztói igé-
nyekhez minél teljesebb iga-
zodása érdekében feladat-
ként az árualapok bővítését, 
a helyi és a közvetlen be-
szerzések fokozását jelölte 
meg. A határozat értelmében 
fejleszteni kell a fogyasztói 
érdekvédelmet, javítani kell 
a kereskedelem kulturáltsá-
gát,. és törekedni kell a ke-
reskedelem munkaerő-meg-
tartó képességének növelésé-
re. 

A kereskedelmi osztály 
most adott jelentése össze-
foglalta a célkitűzések meg-
valósításának helyzetét: a 
több mint 6 ezer négyzetmé-
ternyi üzletterületbói a terv-
időszak első három évében 
3134 négyzetméter készült el. 
Az elmaradások oka ismert: 
egyrészt korábbi adósságokat 
is törleszteni kellett,- más-
részt a koitiágek és a kapa-
citás- sem • tették lehetővé a 
lakásokkal párhuzamos épí-
tést. A vállalati és szövetke-
zeti fejlesztések eredménye-
ként a város kiskereskedelmi 
és vendéglátó hálózata- az V. 
ötéves terv első' három évé-
ben ' 7000 négyzetméterrel bő-
vült. Az extenzív fejlesztés 
mellett a meglevő hálózat 
intenzív fejlesztését is szor-
galmazták. A Szegedi Élel-
miszer-kiskereskedelmi Vál-
lalat — többségében külső 
területen — 19 egysége' ú j í -
tott fel. egyidejűleg javítva e 
területen élők vásárlási kö-
rülményein. Ki kell emelni a 
Komplett Ruházati Vállalat 

gyorsított ütemű korszerűsí-
tését, felújítását és vele. ösz. 
szefüggésben az önkiszolgáló, 
technológia bővítését Szeged 
kereskedelmi hálózaí-ájiak 
fejlesztésében kiemelkedő Je-
lentőségű a Szeged nagyáru-
ház és a Domus Áruház. 
Legfontosabb feladat építé-
sük terv szerinti befejezése 
és üzembe helyezése. A Do-
mus Áruház esetében ez biz-
tosítottnak látszik, a nagy-
áruháznál az eddiginél sok-
ka! összehangoltabb és gyor-
sított ütemű munkavégzésre 
van szükség. 

A végrehajtó bizottság 
megtárgyalta a gyógyító, 
megelőző gyermekegészség-
ügyi intézmények szervezeté-
nek korszerűsítéséről készült 
beszámolót. Megállapította, 
hogy az V. ötéves terv első 
négy évében az egészségügyi 
és szociálpolitikai intézmé-
nyekkel szemben támasztott 
igények növekedése miatt 
azok hatékonyabb működte-
tése érdekében az intézmé-
nyek szervezetét korszerűsí-
teni kellett. A szervezeti ke-
retek korszerűsítése maga-
sabb szintű szakmai munká-
ra adott lehetőséget. 

Az integráció a gyógyító-
megelőző gyermek-égészség-
ügvi Intézményekben ís meg-
teremtette a feltételeit, a 

, gstógjíítás. Jggtrséges • elveinek, 
a jobb ellenőrző és , irányító' 
tevékenységnek, a műszerek, 
épületek gazdaságosabb k j -

! használásának. Az iptegráció 
során a gyermekosztályok 
összevonásával egy több pro-
filú gyermekkórházat sike-
rült • kialakítani, ugyanakkor 
megvalósult a területi fellá-
tásban résztvevő intézetek 
szoros szervezeti és szakmai 
együttműködése egymással 
és a gyermekkórházzal. A 
testület támogatja azt az el-
gondolást, hogy a következő 
ötéves tervben 30 ágyas, 
gyermeksebészeti pavilon 
épüljön a gyermekkórház 
keretében, ha a pénzügyi le-
hetőségek engedik. 

Befejeződött az őszi vetés 
Sajtótájékoztató a MEM-bon 

Halászlé — 
félmillió dobozban 

A Szegedi Konzervgyár ban vásárolják előszeretet-
külföldön is elismert m á r - tel, hanem Ausztráliába is 

, exportáljak. Elkészítési re-
kas termé*e a dobozos ha- h a s o n l ó a s z e g e c J i 
laszlé. A Kiváló Aruk Fo- halászok főzési, fűszerezési 
ruma már évekkel ezelőtt módszeréhez. Az is lénye-

ges, hogy mindig friss, az ellátta emblémájával, s 
egyöntetűen azonos minősé- . , , 
ge ellen egyetlen esetben üzemben tisztított, szeletelt 
sem emeltek kifogást. Két vöröshagymával és idei cse-
t-vtizede dolgozták ki a hir- megepaprika-őrleménnyel 
neves szegedi halié tartósí- ; z e s j t i k 
tásának módját, amit foko-
zatosan úgy tökéletesítettek, A kedvelt ételkülönleges-
hogy specialitásuk rangot ségből félmillió dobozzal 
szerzett a világpiacon. Nem- gyártottak, a napokban vé-
csak kontinensünk országai- get ért őszi idényben. 

Jól haladnak az őszi me- és a betakarítás is végéhez Komárom, Szolnok és He-
zögazdasági munkák, a ve- közeledik — tájékoztatta az ves megyében befejeződött a 
tés mindenütt befejeződött, újságírókat csütörtökön Mé- kukorica betakarítása. Or-

szaros István, a MÉM főosz- szágosan is jól állnak, hi-
tályvezetője. A gazdaságok szen a termésnek már csak 
idén két héttel korábban el- 5 százaléka töretlen. A cu-
készültek a nyári munkák- korrépa 86 százalékát szed-
kal, ennyivel korábban lát- ték fel. A betakarítás tem-
tak hozzá az őszi szezonhoz, póját tudatosan lassították; 

részben azért, mert októ-
berben szokatlanul meleg 
volt az idó. s ez rontott 

kiszedett 
másrészt 

viszont a szerviz olajozot- pedig a nehéz talajviszonyok 
tan működött, a MEZŐGÉP miatt csak lassabban ha-
vállalatok soron kívül gyár- ladhattak a gépek. A mun-
tottak. alkatrészt, s így zök- ka az esők után most meg-
kenómentes volt az ellátás gyorsult. A gazdaságok an-
és a gépjavítás. Némi gon- nál is inkább igyekeznek, 
dot okozott, hogy a foszfor mert november 20-ig úgy-
és káli műtrágyákból az, nevezett ütemezési felárat 
import késése miatt nem kapnak a cukorgyári alap-
volt elegendő, s ez némileg anyagért. Vége felé jár a 

már' 
csak kisebb területeken van 

és ezt az előnyt jól szerve-
zett munkával sikerült meg. 
tartaniuk. 

A szokásosnál gyakrabban volna a földből 
törték el a gépalkatrészek, répa minőségén, 

Tanácskozott a KISZ 
megyei bizottsága 

visszavetette az őszi mély- 2 s l d s é g betakarítása 
szántást is, az előzetes mű-
trágyázás nélkül ugyanis 
nincs sok értelme a talaj k i n t káposzta és gyökérzöld-

I forgatásának. ség. (MTI) 

Tegnap, csütörtökön dél-
előtt Szegeden, Bódi György 
első titkár vezetésével, ülést 
tartott a KISZ Csongrád 
megyei bizottsága — dr. 
Zákány József, a KISZ KB 
tagja, dr. Ficze Ildikó, a 
KISZ KB érdekvédelmi bi-
zottságának titkára és Sza-
bó Dusza, a KISZ KB értel-
miségi tanácsának munka-
társa részvételével. A testü-
let ülésének napirendjén a 
KISZ KB érdekvédelmi-kép-
viseleti határozata megis-
mertetésének és végrehajtá-
sának megyei tapasztalatai-
ról szóló jelentés megvita-
tása, valamint — egyéb kér-
dések mellett, lényegretörő 
eszmecserét és előbbrelépést 
fegítő javaslatokat eredmé-
nyezve — az értelmiségi f ia-
talokkal kapcsolatos KISZ-
tevékenység is szerepelt, 
Tóth Zsuzsanna., az ifjúsági 
szövetség megyei bizottsága 
titkárának előterjesztésében. 

Megállapítható a beszá-
moló alapján is, hogy az 
utóbbi években nagymérték-
ben fellendült az ifjúsági 
szervezetek tevékenysége az 
értelmiségi fiatalok körébea 

Nem , kisebb a jelentősége 
az oktatás-nevelés, a köz-
művelődés, a művészet, az 
egészségügy és a mezőgaz-
daság területén dolgozó fia-
talok körében végzett KISZ-
tevékenységnek. 

Természetesen a KISZ 
megyei bizottságának ülésén 
a téma tárgyalásakor a kö-
zös erőfeszítések értelmét 
bizonyító kedvező. jelek 
számbavétele mellett első-
sorban a további f(.-'adatok-
ra fordították a fö figyelmet, 
így a felsőoktatási intézmé-
nyek és a végző fiatalok le-
endő munkahelyének KISZ-
szervezete] közötti szorosabb 
és folyamatos kapcsolat tar-
tásának kérdésére, amely a 
pályakezdés előtt attaknak 
hatásosan segíthetne a gya-
korlati jártasság megszerzé-
sében. 

A megoldásra váró felada-
tokat áttekintve a KISZ me-
gyei bizottságának ülésén 
több határozat született, es 
döntöttek a megyei bizottság 
mellett működő érelmiségi 
munkabizottság létrehozásá-
ról ia. 


